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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Participeu en esdeveniments o activi-
tats que pugueu fer amb un company 

o que us ajudin a conèixer gent nova. Una recerca 
educativa és afavorida.

TAURE 20-IV / 20-V.
No deixeu que us influeixi el que fan els 
altres. Les demandes d’ajuda emocional 

no seran justificades. Obtingueu els fets abans 
d’oferir-vos per ajudar.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Compliu les promeses i renoveu un 
compromís amb algú que estimeu. Els 

canvis personals portaran a més oportunitats i 
millor ambient familiar.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
La vostra  participació marcarà una di-
ferència. Inscriviu-vos en una causa en 

què creieu o expresseu l’opinió sobre situacions 
que afectaran la vostra comunitat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Una oportunitat està al vostre abast. 
Parleu dels plans amb persones en qui 

confieu i creieu. Oferir suggeriments us conver-
tirà en una part de la solució.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Barrejar negocis amb plaer portarà pro-
blemes. Eviteu quedar atrapats en una 

situació que pot fer-vos prendre responsabilitats 
que no voleu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Heu d’aprofitar la vostra disciplina ad-
dicional. Esforceu-vos per fer millores 

personals que us ajudin a avançar. Una associació 
amb algú especial tindrà un gir favorable.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
És millor tractar els assumptes de diners 
de manera conservadora. Un enfoca-

ment pràctic a les inversions marcarà la diferència 
en la forma en què us perceben els altres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Enfoqueu-vos en les societats, la comu-
nicació i avançar professionalment. Hi 

ha oportunitat d’obtenir habilitats addicionals o 
informació que us farà avançar.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Apreneu sobre la marxa, però no feu 
que algú cregui que sap més del que 

sap o que pot fer una cosa que no pot. Acceptar 
massa no sortirà bé.

AQUARI 20-I / 18-II.
Un regal o una oportunitat vindrà d’una 
font inesperada. Compartiu la vostra 

bona sort amb algú que estimeu. Feu alguna cosa 
que faci la vostra vida menys estressant.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Els problemes a la feina o a casa sortiran 
a la superfície si no us comuniqueu ho-

nestament. L’autoengany s’interposarà en el 
vostre camí. No enganyeu.

L’obra social La Caixa donarà 6.000 € per al 
projecte ‘Traguem-ne més profit’ de Tremp
L’obra social La Caixa donarà 6.000 euros per adequar 
les instal·lacions del projecte Traguem-ne més profit de 
l’ajuntament de Tremp. La iniciativa reparteix aliments 
sobrants de comerços a famílies vulnerables.

AjUNTAmENT DE TrEmP

EFE

Madonna demanda un portal de subhastes 
per frenar la venda d’articles íntims
Madonna va demandar dimarts el portal de subhastes 
Gotta Have Rock and Roll per evitar que sortissin a la 
venda un centenar d’objectes personals. La subhasta, que 
estava prevista per ahir, incloïa roba interior de l’artista.

Una campanya contra el càncer de Tamarit 
de Llitera recorre 900 km en bici i a peu
Mercè Miranda, impulsora de la Beca Tamarit de Tamarit 
de Llitera, i 22 voluntaris més han aconseguit complir el 
seu repte contra el càncer: recórrer pedalant 900 km, de 
Sant Sebastià a Cadaqués, en dotze dies.

m. m.

joves i gent gran participen en un projecte a l’Alta Ribagorça
Diversos joves, d’entre 6 i 18 
anys, i gent gran de l’Alta Riba-
gorça participen des del passat 
dia 3 i fins al 25 d’agost en un 
projecte impulsat pel consell co-

marcal i l’Associació Benestar i 
Desenvolupament que consis-
teix en dos visites setmanals 
dels joves a una residència de 
gent gran del Pont de Suert. 

Aquesta iniciativa té per ob-
jectiu afavorir l’intercanvi i la 
solidaritat entre diferents ge-
neracions a través d’activitats 
conjuntes.

CONsELL COmArCAL DE L’ALTA rIBAgOrçA

rosselló torna a apostar per la bibliopiscina
Un any més, les piscines mu-
nicipals de Rosselló pretenen 
atansar la lectura als seus ve-
ïns amb el ja popular servei de 
bibliopiscines.

Aquesta iniciativa, que està 

oberta des de les 17.30 fins a les 
19.30 hores durant els mesos 
d’estiu amb el principal objectiu 
de promoure la lectura entre 
tots els públics, reuneix cada dia 
més de trenta usuaris, sobretot 

nens i nenes que també partici-
pen en els tallers lúdics. 

Val a destacar que el servei 
compta amb una àmplia selecció 
de llibres que es van renovant 
periòdicament.

AjUNTAmENT DE rOssELLó

Més de trenta persones utilitzen aquest servei cada dia.


